Raviradan alueen kaavoitus ja alueen urheilurakentaminen.
Vaasan Kokoomus ry. katsoo, että Hietalahdessa sijaitsevan raviradan
vuokrasopimus tulee sanoa välittömästi irti ja uuden raviradan toteuttaminen
tulee tapahtua sovitulle paikalle karsitun suunnitelman mukaan.
Hietalahdessa sijaitsevan raviradan alueen asemakaava on valmistettava siten,
että tuleva asemakaava mahdollistaa raviradan alueen myynnin jälkeen sen
riittävän tehokkaan asuntorakentamisen. Asemakaavan tulee olla valmis
toteutukseen vuoden 2010 aikana.
Kaavoituksen yhteydessä on myös huomioitava vaasalaisen urheilurakentamisen
tarpeet ja aluevaraukset.
Vaasan Kokoomus ry. katsoo, että vaasalaisen urheilurakentamisen tärkeät
prioriteetit ovat uuden jalkapallostadionin ja sisäpalloiluhallin rakentaminen
Hietalahden alueelle.
Lisäksi Vaasan Kokoomus ry. tukee Vaasanseudun urheiluhallit kuntayhtymän hankkeita Ahvensaaren liikuntapaikkojen rakentamiseksi ja
kehittämiseksi.
Esitetyt ratkaisut tukevat hyvin myös vaasalaista nuoriso- ja terveysliikuntaa.
Raviradan alueesta kaupunki voi saada erinäisinä maksuina arvion mukaan tuloa
n. 16 milj. €. Alueen kunnallistekniikan rakentamisen arvio on 2 milj. €. Syntyvä
ylijäämä voidaan Vaasan kaupunginvaltuuston 10.11.2008 § 130 päätöksen
mukaisesti ohjata Hietalahden alueen urheilurakentamiseen valtuuston
päätöksen mukaisella tavalla.
Valtuuston 10.11.2008, § 130 päätös kuuluu:
”hyväksyy periaatteen, että raviradan alueen kaavoituksesta ja rakentamisesta
saatavia tuottoja voidaan käyttää Hietalahden urheilupuiston kehittämiseen sekä
muuhun
vapaa-aikatoimintaan
liittyvään
rakentamiseen
siten,
että
hevosurheilukeskukseen voidaan Vaasan osuutena varata se summa minkä
muut kunnat sijoittavat yhteensä, enintään kuitenkin 3 miljoonaa euroa!”
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Julkilausuma julkaistiin sanomalehti Pohjalaisessa 24.10.2009
http://www.pohjalainen.fi/arc_article.jsp?article=456854

Kutsu

Vaasan Kokoomus ry. järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden
Hietalahden kehittämisestä.
Paikka: Hotelli Silveria, Ruutikellarintie 4, Vöyri-kabinetti.
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Aika: klo 18-20
Tilaisuuteen ei ole ennakko ilmoittautumista, tule mukaan ja tuo ystäväsikin!
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